OULAISTEN KAUPUNGINKIRJASTO
Sahankatu 2, 86300 OULAINEN
Asiakaspalvelu
Tieto- ja kaukopalvelu
Digituki
Sähköposti

044-4793 245
044-4793 213
044-4793 242
kirjasto@oulainen.fi

PÄÄKIRJASTO AVOINNA
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai

12 – 20
12 – 20
10 – 20
12 – 20
12 – 20
11 – 15

Tarkista poikkeusajat:

www.oulainen.fi Ajankohtaista
https://joki.finna.fi/ etusivulta

LEHTILUKUSALIN OMATOIMIAIKA
Lukusalin ulko-ovi on avoinna kello 09 alkaen.
Käynti Väinölän suvannon kulmalta, joen puolelta.
Kun pääovi on avoinna, lukusalin ulko-ovi on kiinni.
Juhlapäivien aattona 10–16
Juhannus- ja jouluaattona kirjasto on suljettu, ja
näitä edeltävänä päivänä avoinna normaalisti!
Juhlapäivien väliset lauantaipäivät suljettu.
Kesälauantaisin suljettu (1.6.–31.8.)

Sähköiset palvelut internetissä:
www.oulainen.fi/kirjasto ja 31.5.2021 alkaen https://joki.finna.fi/
Löydät meidät Facebookista nimellä Oulaisten kaupunginkirjasto

Yhteinen asiakkuus Joki-kirjastoissa:
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska
Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi
ja Siikalatva

JOKI-KIRJASTOKORTTI
Joki-kirjastoissa käyvät Tiekkö-, Kiri- ja Reisjärven kirjastokortit.
Lainatessa on oltava kirjastokortti. Kortti on henkilökohtainen, ja sen omistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin
huoltajan kirjallisella suostumuksella. Huoltaja vastaa alle 15-vuotiaiden
lainoista. Ensimmäinen kortti on kaikille ilmainen.
JOKI-SEUTULAINAUS 0 €
* Yhteinen lainakortti ja lainarekisteri https://joki.finna.fi/ (31.5.2021 alkaen)
* Kirjastojen seutukuljetus tuo aineistot kirjastoosi torstaisin.
KAUKOLAINAUS
Kaukolainaamme aineistoa Suomesta ja ulkomailta. Jos lähettäjäkirjasto
perii palvelumaksun, asiakas maksaa sen. Tieteellisten kirjastojen maksut
ovat noin 7–15 €/nimeke.
LAINA-AJAT
Kirjat, äänikirjat
4 viikkoa
Lehdet
2 viikkoa
CD-levyt ja romput 2 viikkoa
Videot, DVD:t
2 viikkoa
HUOM! Automaattinen eräpäivämuistutus sähköpostiin 0 €
MUISTUTUSMAKSUT, LASKUT JA PERINTÄ
1. muistutus 7 pv eräpäivästä 2 €
2. muistutus 3 viikkoa eräpäivästä 2 €
3. muistutus 5 viikkoa eräpäivästä 2 €
4. Lasku 7 viikkoa eräpäivästä (laskutuslisä 1 €)
5. Asia siirtyy viralliseen perintään (korvaushintaan lisätään perintäkulut)
Automaattinen lainauskielto, kun velkasaldo 15 € tai kun lasku lähetetty.
Palauta laskutettu aineisto välittömästi, niin laskua ei tarvitse maksaa.
Noutamattomaksi jäänyt varaus aikuisten aineistosta 1 € (noutoaika 7 pv).

Uusittava kirjastokortti 1,00 €
Kopio/tuloste: Mustavalkoinen
Värikopio/-tuloste
Kopio kalvolle, paksulle tai väripaperille
Lyhyet puhelinsoitot
Asiakirjan skannaus sähköpostiin
Digitointi- ja editointipisteen palvelut itsepalveluna
DVD-levyke

0,40 €
1,00 €
+0,10 €
1€
0€
0€
2€

OULAISTEN KIRJASTON VERKKOPALVELUT
www.oulainen.fi/kirjasto ja https://joki.finna.fi/ (31.5.-)

UUSIMINEN JA VARAUKSET

* Tarvitset kirjastokorttisi numeron ja nelinumeroisen tunnusluvun.
* Internetissä https://joki.finna.fi/ voit uusia 5 kertaa tai varata teoksen.
* Saapumisilmoitustavat ovat sähköposti, tekstiviesti tai soitto.

eKIRJASTO KAIPO

TARVITSET KIRJASTOKORTIN NUMERON JA PIN-KOODI
Klikkaa eKirjasto yläpalkissa. Käytä eKirjaston linkkejä!

SÄHKÖISET KIRJAT: Ellibs e-kirjapalvelussa 2500 nimikettä

* Palvelu sisältää e-kirjoja sekä e-äänikirjoja: valitse sisältötyyppi valikosta
* Tarvitset kirjastokortin numeron, PIN-koodi ja internet-yhteyden
* Voit valita laina-ajaksi joko 14 vrk tai 7 vrk. Laina palautuu automaattisesti.
* Kirjan voi lukea selaimessa tai ladata laitteelle, jolloin et tarvitse internet-yhteyttä.
Lataa myös lukuohjelma yläpalkista (tietokoneella Adobe Digital Editions;
mobiililaitteella Bluefire Reader). Ohjelmat ovat ilmaisia. eÄänikirjat kuunnellaan
suoraan palvelussa.

Biblio e-kirjat

E-kirjoja ja e-äänikirjoja pääosin suomeksi. Viisi lainaa
kuukaudessa. Lainaamiseen tarvitset kirjastokorttisi numeron ja PIN-koodin. Palvelun
mobliilisovelluksen nimi on Biblio.
E-kirjoja ja e-äänikirjoja suomeksi ja englanniksi.
Lainaamiseen tarvitset kirjastokorttisi numeron ja PIN-koodin.
Palvelun mobliilisovelluksen nimi on Libby.
Lehtipalvelu sisältää
yli 7000 sanoma- ja aikakauslehteä 120
eri maasta yli 60
kielellä. Kotitietokoneellasi (pc)
PressReader on
täysin etäkäyttöinen kirjastokortin
numeron avulla. Lehtiä voit selata omalla laitteella kirjaston langattomassa verkossa tai
kirjastojen asiakaskoneilla.
Naxos Music Library (klassisen musiikin kuuntelupalvelu),
Naxos Music Library Jazz (jazzmusiikin kuuntelupalvelu) ja
Naxos Video Library (musiikkia sisältävä videopalvelu) ovat
käytettävissä kotikoneeltasi Tiekkö-kirjastojen kirjastokortilla.
RockWay: Suomalainen soitonopetuksen videopalvelu. Opetusta kitaran
ja pianon soittoon ja lauluun. Kirjaudu sisään kirjastokortin numerolla
Elokuvien suoratoistopalvelu. Tarvitset kirjastokorttisi numeron ja PINkoodin. Käytä Chrome-selaimella. Kolme elokuvaa

kuukaudessa/kirjastokortti.

KIRJASTON TILOISSA KÄYTETTÄVÄT E-AINEISTOT
ePress - kotimaisia sanomalehtiä digitaalisina näköislehtinä

eMagz - kotimaisia aikakauslehtiä digitaalisina näköislehtinä, myös etäkäytettävissä.
Palvelut ovat käytettävissä kirjastojen asiakaskoneilla ja kirjaston langattomassa
verkossa. Lehtien arkisto on tarjolla etänä vuoden ja kirjaston verkossa kaksi vuotta.

KIRJASTON NETTIKONEET, SKANNAUS JA EDITOINTIOHJELMAT

Asiakkaiden käytössä on useita tietokoneita, joista on internetyhteys ja
tulostusmahdollisuus. Montun asiakaspäätteellä on valokuvankäsittelyä varten
Photoshop CS6 ja Photoshop Elements sekä videoeditointiohjelma Pinnacle Studio.
Aikuiset voivat varata ½ - 4 h. Lasten nettikäyttöaika on 30 min/pv. Voit käyttää myös
omalla laitteellasi kirjaston wlan-yhteyttä.
MIKROFILMISKANNERI KIRJASTOSSA
Vanhat Oulaisten paikallislehdet löytyvät kirjastomme mikrofilmeiltä vuodesta 1954
lähtien. Muiden lehtien mikrofilmit kaukolainaamme. Laitetta käytetään tietokoneen
avulla: voit digitoida artikkelin esim. muistitikulle tai tulostaa lehtijutun.
Kotimaisten aikakauslehtien ja sarjajulkaisujen viitetietokanta. Etsi
paikallislehtien sanomalehtijuttuja! Lue suoraan lähes 20 000 Kalevassa
julkaistua artikkelia. Pohjois-Pohjanmaan sanomalehtien yli 150 000
lehtiartikkeliviitetietoa. Arto sisältyy kansalliseen finna.fi –hakutuloksiin:
https://www.finna.fi/
KirjastoVirma-sivustolta löydät kotiseutumme ja koko PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriaa ja perinnetietoa. Kuva-arkistossa on
kotiseutuarkistojen kuvakokoelmia.
Arvi-tietokanta sisältää alueemme kotiseutuarkistojen kokoelmatietoja.

PELIHUONEEN JA HARRIN HUONEEN KÄYTTÖ

Palaveritilana otamme tilavuokraa 10 €/h tai vakiokäytöstä 5 €/tunti. Harrin huone on
yksityishenkilöille ilmainen opiskelu- ja tiimityöskentelytila. Varaa ilmainen peliaika
konsoleille (½ tai 1 h). Noudatamme pelien ikärajoituksia. Käytössäsi XBOX360,
Nintendo Wii ja Switch, PlayStation 3 ja PS4. Pelihuoneessa on kolme pelipaikkaa ja
kullekin konsolille neljä peliohjainta. Voit varata myös ryhmälle yksityisen peliajan tai
musiikkihuoneeksi. Huippu äänentoisto ja isot näytöt. Pyydä käyttöösi kirjaston LPlevysoitin. Kirjastosalin puolella voit soittaa äänettömästi sähköpianoa kuulokkeiden
avulla.
COVID19-poikkeustilanteesta johtuen kirjastopalveluja on rajoitettu: Pelihuone ja
lasten nettikoneet eivät ole käytössä. Asiakaspalvelutilanteet hoidetaan niin,

että tiloissa vietetty aika on niin lyhyt kuin mahdollista ja vähintään 2 m turvavälejä
noudattaen. Kirjasto voidaan sulkea tilapäisesti, jos turvallista asiointia ei voida taata.
(1.6.2020)
Oulaisten kaupunginkirjasto

JOKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Joki-kirjastoihin kuuluvat Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven,
Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Sievin, Siikalatvan ja Ylivieskan kirjastot.
Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia, kun asioi
kirjastossa, saa kirjastokortin tai suostuu vastuuhenkilöksi.
Kirjastossa olevien laitteiden käytöstä on erilliset ohjeet ja säännöt, jotka löytyvät kirjastojen omilta
kotisivuilta.
Kirjaston toimipisteiden aukioloajoista sekä Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Nivalan,
Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kirjastoautojen aikatauluista tiedotetaan kirjastojen toimipisteissä ja
kotisivuilla sekä Joki-verkkokirjastossa osoitteessa joki.finna.fi
Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/216).
Käyttösäännöt ovat voimassa 24.5.2021 alkaen.
Maksut, laina-ajat ja lainamäärärajoitukset löytyvät käyttösääntöjen lopusta.

Kirjasto on avoin kaikille

Joki-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat näitä
käyttösääntöjä.
Kirjastojen aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Osassa
kirjastoja on erilaisia tiloja, joita kuntalaiset, järjestöt ja yhdistykset voivat varata käyttöönsä.
Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteet ja avoin (WLAN) tietoverkko. Kirjasto ei vastaa kirjastossa
käytetyn välineistön tai avoimen verkon käytöstä aiheutuneista ongelmista eikä mahdollisista
vahingoista asiakkaille.

Kirjastokortti

Kirjastokortti ja PIN-koodi

Kirjastoaineiston lainauksessa on oltava henkilökohtainen kirjastokortti. Asiakas saa kirjastokortin
täytettyään hakemuslomakkeen, jonka tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin. Asiakkuutta
varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä ilmoitettava
henkilötunnuksensa ja yhteystietonsa. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella
suostumuksella. Päiväkoti, koulu, yritys tai muu yhteisö voi saada yhteisökortin. Yhteisökorttia varten
tarvitaan yhteisön yhteystiedot ja vastuuhenkilön allekirjoitus.
Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Sama kirjastokortti käy kaikissa Joki-kirjastoissa.

Asiakas on vastuussa lainaamastaan aineistosta. Jos aineisto on lainattu alle 15-vuotiaan
kirjastokortilla, aineistosta vastaa huoltaja. Yhteisökortin käytöstä on vastuussa yhteisö, joka käyttää
korttia.
Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi
johonkin Joki-kirjastoon. Tämä koskee myös vastuuhenkilöä. Kadonneeksi ilmoitetulla kirjastokortilla
ei voi lainata.

PIN-koodi

Joidenkin kirjaston palveluiden käyttämiseen, kuten esimerkiksi lainojen uusimiseen
verkkokirjastossa tai omatoimikirjastojen käyttöön, tarvitaan kortin lisäksi PIN-koodi. Asiakas saa
PIN-koodin esittämällä kirjastokortin tai todistamalla henkilöllisyytensä. PIN-koodia ei anneta
sähköpostilla tai puhelimessa.

Käyttäjän tietosuoja

Joki-kirjastoilla on yhteinen asiakasrekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta
asiakasrekisterissään (Tietosuojalaki 1050/2018, 4 § ja 29 §). Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä
häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Tietosuoja-asetus 2016/679 artiklat 13–18).
Kirjaston yksilöiviä lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastojen
asiakastietojen ylläpidosta kertovat rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat nähtävissä Joki-kirjastojen
verkkosivuilla.

Lainaus ja palautus

Kirjastoaineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortti voi olla myös mobiilikorttina
puhelimessa.
Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa
lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista
asiakkaille.
Kirjastoissa noudatetaan elokuvien ja pelien lakisääteisiä ikärajoja.

Laina-aika ja eräpäivä

Kirjoilla ja äänikirjoilla laina-aika on 28 vrk. Varatuimpien kirjojen laina-aika on 14 vrk
(nopeakiertoiset). Lehdillä, tallenteilla (musiikkiäänitteet, DVD- ja Blu-ray-levyt) ja peleillä (lautapelit ja
konsolipelit) laina-aika on 14 vrk. Pikalainan laina-aika on 7 vrk.
Lainojen eräpäivän voi tarkistaa lainauskuitista tai verkkokirjastosta. Laina-aika päättyy eräpäivänä,
kun kirjaston aukioloaika päättyy. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus sähköpostiin 1–5
vrk ennen eräpäivää.
Laina on palautettava tai uusittava eräpäivänä, vaikka laina-ajan päättymisestä ei olisi saanut
ennakkovaroitusta. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäiväilmoitusten perillemenosta.

Lainan palauttaminen

Lainat voi palauttaa mihin tahansa Joki-kirjastoon. Poikkeuksena ovat kaukolainat ja esineet. Ne on
palautettava siihen kirjastoon, mistä ne on lainattu. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.
Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku, johon lainat voi palauttaa kirjaston ollessa kiinni.
Aineiston palautus luukkuun on asiakkaan omalla vastuulla. Palautusluukun kautta palautettu aineisto
rekisteröidään palautetuksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.

Lainan uusiminen

Lainat voi uusia enintään viisi kertaa, jos aineistoon ei ole varauksia ja kirjastokortilla on
lainausoikeus. Pikalainoja ei voi uusia. Lainat voi uusia Joki-verkkokirjastossa, kirjastossa,
kirjastoautossa, sähköpostilla tai puhelimella.

Varaaminen

Joki-kirjastojen aineistoa voi varata kirjastossa, kirjastoautossa tai verkkokirjastossa. Varaaminen on
maksutonta. Kirjastossa voi olla myös aineistoa, jota ei voi varata, esimerkiksi pikalainoja.
Kun varattu aineisto on noudettavissa kirjastosta, siitä saa ilmoituksen valinnan mukaan
sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaus on noudettava 7 vuorokauden kuluessa
saapumisilmoituksen lähetyksestä.
Kirjastoon on ilmoitettava, jos ei pääse noutamaan varausta ennen viimeistä noutopäivää. Jos
varausta ei nouda tai peru ajoissa, siitä veloitetaan yksi euro.

Kaukolainaus

Ellei tarvittava aineisto löydy Joki-kirjastojen kokoelmista, se voidaan kaukolainata muualta
Suomesta tai ulkomailta. Kaukolainoissa noudatetaan lainan antavan kirjaston laina-aikoja ja
maksuja.

Lainauskielto

15 € ylittävät velat tai laskutettu aineisto aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa
lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai
vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut.

Muistutusmaksut

Maksut ja perintä

Kirjasto lähettää palauttamattomasta aineistosta ensimmäisen muistutuksen 7 vrk, toisen 21 vrk ja
kolmannen 35 vrk kuluttua lainan eräpäivästä. Varatusta aineistosta ja pikalainoista lähetetään
muistutus heti eräpäivän jälkeen.
Muistutukset ovat maksullisia lukuun ottamatta varatusta aineistosta lähetettyä ensimmäistä
muistutusta.

Lasku

Mikäli lainattu aineisto on myöhässä 49 vrk, lähetetään asiakkaalle lasku. Alle 15-vuotiaan
palauttamattomat lainat laskutetaan huoltajalta.
Jos aineisto on tallella, se pitää palauttaa kirjastoon ja maksaa kertyneet maksut. Jos aineisto on
kadonnut tai vahingoittunut, se täytyy korvata. Aineiston voi korvata siten, että hankkii kirjastolle
vastaavan aineiston tai maksaa kirjaston laskun. Elokuvia ei tekijänoikeudellisista syistä voi korvata
vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan kirjaston hankintahintaan pohjautuvalla korvaushinnalla.

Perintä

Perintään siirretystä, hoitamattomasta laskusta peritään aineiston korvaushinnan lisäksi perintäkulut.
Perintätavat vaihtelevat kunnittain.

Käyttöoikeuden menetys

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä
henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä tai turvallisuutta. Kirjastohenkilökunnalla on
oikeus pyytää häiritsevää asiakasta poistumaan kirjastosta ja pyyntöä on toteltava välittömästi.
Kirjaston tilat ovat julkista tilaa, jota voi käyttää vain kirjastopalvelujen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Muu tilojen käyttö on anottava kirjastotoimenjohtajalta/ kirjaston johtajalta.
Kirjastotoimenjohtaja/ kirjaston johtaja tai hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle määräaikaisen,
kirjastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti
ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa
kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään
viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Sääntö
Ensimmäinen kirjastokortti
Uusittava kirjastokortti
Muistutukset, laskut ja perintä:
1. muistutus 1 vk eräpäivästä
2. muistutus 3 vk eräpäivästä
3. muistutus 5 vk eräpäivästä
Lasku 7 viikkoa eräpäivästä
Varatun aineiston muistutusmaksu heti
eräpäivän jälkeen
Pikalainan muistutusmaksu heti eräpäivän
jälkeen
Lainauskieltoraja
Laskutetusta aineistosta seuraa lainauskielto
Eräpäivämuistutus sähköpostiin
Varaaminen:
Varausmaksu Joki-kirjastojen aineistosta
Noutamatta jäänyt varaus
Noutoaika 7 vrk (kirjastoautoissa
kirjastokohtaisesti)
Ei rajoitusta varausten enimmäismäärälle
Kaukolainaus:
Kaukolainaus asiakkaille
Kaukolainat toiselle kirjastolle
Laina-ajat:
Kirjat, äänikirjat
Nopeakiertoiset, lehdet, tallenteet, pelit
Pikalaina
Esineiden laina-ajat kirjastokohtaisesti
Kirjastoautoissa laina-ajat kirjastokohtaisesti
Uusimiskerrat
Aineiston lainarajoitukset:

Hinta
0€
1€
2€
2€
2€
Kuntakohtainen laskutuslisä ja
perintäkulut
0€
2€
15 €
0€
0€
1 € (maksua ei peritä lasten- ja
nuortenosastojen aineistosta)

0 € + lähettävän kirjaston
mahdollinen lasku n. 5–10 €
0€
4 viikkoa
2 viikkoa
1 viikko
5 kertaa
enintään

Kirjat, lehdet
Äänitteet
Videotallenteet
Pelit

100 kpl
25 kpl
10 kpl
5 kpl

Oulaisten Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.04.2021

Kiitos

